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POJEMNIK NA PIELUCHY
ANGELCARE 2 WKŁADY
GRATIS
Cena

119,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

666594090027

Opis produktu
POJEMNIK NA PIELUCHY ANGELCARE
2 WKŁADY GRATIS

Skutecznie rozwiązuje problem zużytych pieluszek
Całkowicie izoluje bakterie i nieprzyjemne zapachy
Podwójne, szczelne zamknięcie
Łatwe i higieniczne opróżnianie
Wbudowany nożyk do obcinania worka
Wymienne wkłady foliowe nieprzepuszczające zapachów
W zestawie 2 wkłady mieszczące do 150 pieluszek każdy
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Unikalna konstrukcja pojemnika ze specjalnym, podwójnym systemem szczelnego zamykania Double-Lock zapewnia
skuteczne odizolowanie nieprzyjemnych zapachów i bakterii.
Wymienny wkład gwarantuje higieniczne użytkowanie i prostą obsługę - wbudowany nożyk pozwala na łatwe odcięcie
zapełnionego worka.
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1. Wymienny wkład foliowy na pieluszki
2. Szczelne zamknięcie worka
3. Wygodny nożyk do obcinania worka
4. Otwieranie pojemnika w celu wyjęcia pełnego worka
5. Miejsce na zużyte pieluszki
Mechanizm pojemnika nie wymaga zawijania każdej pieluszki z osobna - po prostu wciśnij brudną pieluszkę przez szczelinę
pojemnika.
Dzięki takiemu rozwiązaniu zużycie folii jest kilku krotnie mniejsze niż w przypadku podobnych produktów konkurencji.
Po zapełnieniu pojemnika (około 30 pieluszek) wystarczy odciąć worek z pieluszkami i zawiązać węzeł na dnie nowego worka pojemnik jest gotowy do ponownego użycia.

Po prosu wciśnij zużytą pieluszkę w szczelinę pojemnika - nie musisz zawijać każdej pieluszki z osobna.
Czerwony paseczek na folii informuje o zapełnieniu pojemnika - należy wyrzucić worek z pieluszkami.
Otwórz pojemnik by wydostać worek.
Odetnij worek za pomocą bezpiecznego nożyka - na nowym worku zawiąż mocny węzeł.
Wyrzuć worek ze zużytymi pieluszkami - pojemnik jest gotowy na przyjęcie nowej dostawy
WYMIENNE WKŁADY Z FOLII WIELOWARSTWOWEJ ODOUR SEAL

Do pojemnika przeznaczone są specjalne wkłady Angelcare - każdy z wkładów mieści ok. 100-150 zużytych pieluszek (w
zależności od wielkości pieluszek).
Wkłady wykonane są z wielowarstwowej folii Odour Seal, która zapewnia nieprzepuszczalność zapachów i bakterii.
Wkłady są niezwykle łatwe w wymianie - obrazowa instrukcja wymiany znajduje się na każdym z nich.
W zestawie z pojemnikiem otrzymujesz 2 wkłady na start.

Model: Angelcare Classic
Liczba wkładów w zestawie: 2
Rodzaj wkładów wymiennych: okrągłe wkłady Angelcare
Wymiary: 25 x 28 x 56 (szerokość x głębokość x wysokość)
Wyprodukowany we Francji
Funkcjonalny pojemnik Angelcare to najlepszy sposób na rozwiązanie problemu brudnych pieluszek.
Specjalnie zaprojektowany kosz pozwoli Ci skutecznie pozbyć się nieprzyjemnych zapachów oraz bakterii pochodzących ze
zużytych pieluszek a przy tym jest wyjątkowo higieniczny i prosty w obsłudze.
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Pojemnik Angelcare pozwoli Ci zapomnieć o problemie brudnych pieluszek - odtąd przewijanie stanie się znacznie bardziej
komfortowe.

Masz inne pytania napisz na adres:
sklep@e-tobi.sklep.pl
lub zadzwoń
663-367-316
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